RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2021/JIPA - CGAB/IFRO
PROCESSO SEI Nº 23243.000280/2021-31
DOCUMENTO SEI Nº 1167157
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS JI-PARANÁ DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
considerando a Lei nº 8.745/93, a Lei nº 12.772/12 e o Decreto nº 7.312/10, TORNA PÚBLICO a
Retificação do Edital nº 01/2021/JIPA - CGAB/IFRO, de 26 de janeiro de 2021 que trata do Processo
Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Professor Substituto para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse do Campus Ji-Paraná do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO.
ONDE SE LÊ:
9.9. O plano de aula com tema, identificação do candidato, desenvolvimento da
temática, objetivos, procedimentos de avaliação da aprendizagem e literaturas utilizadas, deverá
obrigatoriamente ser encaminhado no período de 11/02/2021 a 15/02/2021, até às 23:59 horas
(horário
de
Rondônia),
em
forma
eletrônica
para
o
email processosimplificado.jipa@ifro.edu.br, assunto do e-mail: "PLANO DE AULA - ÁREA
LÍNGUA PORTUGUESA - NOME DO CANDIDATO", sob pena de desclassificação do candidato.
9.10. O tema da aula a ser apresentado deverá ser o constante da tabela abaixo:
Área

Temas para o desenvolvimento da Prova de Desempenho Didático
1- Produção de texto: gênero artigo de opinião;

Língua Portuguesa 2- Literatura: Realismo no Brasil;
3- Gramática: concordância verbal e nominal.

ANEXO VIII

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Evento

Data

Publicação do Edital no Diário Oficial da União e Divulgação

27/01/2021

Homologação das inscrições

27/01/2021 a
05/02/2021
08/02/2021

Recurso contra a homologação das inscrições

09/02/2021

Período de inscrição

Resposta dos recursos contra homologação das inscrições e divulgação da relação
dos candidatos deferidos e indeferidos
Divulgação do cronograma para a realização da Prova de Desempenho Didático

Local
Diário Oficial da União e
www.ifro.edu.br
E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
www.ifro.edu.br
E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br

10/02/2021

Envio eletrônico ao candidato

Realização da Prova de Desempenho Didático
Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos

10/02/2021
11/02/2021 a
15/02/2021
18/02/2021
22/02/2021

Recurso contra o Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos

23/02/2021

www.ifro.edu.br
E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
Via plataforma Google Meet
www.ifro.edu.br
E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br

Envio do plano de aula

Resultado do Recurso contra o Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova
de Títulos
Convocação para Procedimento de Heteroidentificação
Período de realização da Heteroidentificação
Publicação do resultado do procedimento de aferição dos candidatos autodeclarados
negros e pardos
Interposição de recursos contra o procedimento de aferição da veracidade da
informação prestada por candidatos autodeclarados pretos e pardos.

24/02/2021

Envio eletrônico ao candidato

a divulgar
a divulgar

www.ifro.edu.br
www.ifro.edu.br

a divulgar

www.ifro.edu.br

a divulgar

E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br

informação prestada por candidatos autodeclarados pretos e pardos.
Resposta contra procedimento de aferição da veracidade da informação prestada por
a divulgar
candidatos autodeclarados pretos e pardos
Homologação do Resultado Final

26/02/2021

processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
Envio eletrônico ao candidato
Diário Oficial da União e
www.ifro.edu.br

LEIA-SE:
9.9. O plano de aula com tema, identificação do candidato, desenvolvimento da temática,
objetivos, procedimentos de avaliação da aprendizagem e literaturas utilizadas, deverá obrigatoriamente ser
encaminhado no período de 11/02/2021 a 15/02/2021, até às 23:59 horas (horário de Rondônia), em forma
eletrônica para o e-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br, assunto do e-mail: "PLANO DE AULA ÁREA LÍNGUA PORTUGUESA - NOME DO CANDIDATO" , sob pena de desclassificação do
candidato.
9.10. O tema da aula a ser apresentado deverá ser escolhido pelo candidato dentre os
constantes da tabela abaixo:
Área

Temas para o desenvolvimento da Prova de Desempenho Didático
1- Produção de texto: gênero artigo de opinião;

Língua Portuguesa

2- Literatura: Realismo no Brasil;
3- Gramática: concordância verbal e nominal.

ANEXO VIII
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Evento

Data

Publicação do Edital no Diário Oficial da União e Divulgação
Período de inscrição
Homologação das inscrições
Recurso contra a homologação das inscrições
Resposta dos recursos contra homologação das inscrições e divulgação da relação dos
candidatos deferidos e indeferidos
Divulgação do comunicado para Envio do Plano de Aula e realização da Prova de
Desempenho Didático
Envio do plano de aula conforme item 9.9 - "envio no período de 11/02/2021 a
15/02/2021, até às 23:59 horas (horário de Rondônia), em forma eletrônica para o email processosimplificado.jipa@ifro.edu.br, assunto do e-mail: "PLANO DE AULA ÁREA LÍNGUA PORTUGUESA - NOME DO CANDIDATO", sob pena de
desclassificação do candidato.
Divulgação dos candidatos classificados e desclassificados pelo item 9.9 - Envio
do "PLANO DE AULA
Divulgação dos links (Google Meet) e cronograma de horários para a realização da Prova
de Desempenho Didático
Realização da Prova de Desempenho Didático
Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos
Recurso contra o Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova de Títulos
Resultado do Recurso contra o Resultado da Prova de Desempenho Didático e Prova de
Títulos
Convocação para Procedimento de Heteroidentificação
Período de realização da Heteroidentificação
Publicação do resultado do procedimento de aferição dos candidatos autodeclarados
negros e pardos
Interposição de recursos contra o procedimento de aferição da veracidade da informação
prestada por candidatos autodeclarados pretos e pardos.
Resposta contra procedimento de aferição da veracidade da informação prestada por
candidatos autodeclarados pretos e pardos
Homologação do Resultado Final

Local
Diário Oficial da União e
27/01/2021
www.ifro.edu.br
27/01/2021
E-mail a
processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
05/02/2021
08/02/2021 www.ifro.edu.br
E-mail 09/02/2021
processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
www.ifro.edu.br e envio eletrônico aos
10/02/2021
candidatos
www.ifro.edu.br e envio eletrônico aos
10/02/2021
candidatos
11/02/2021
E-mail a
processosimplificado.jipa@ifro.edu.br
15/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021

www.ifro.edu.br e envio eletrônico aos
candidatos
www.ifro.edu.br e envio eletrônico aos
candidatos
Via plataforma Google Meet
www.ifro.edu.br
E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br

24/02/2021 Envio eletrônico ao candidato
a divulgar
a divulgar

www.ifro.edu.br
www.ifro.edu.br

a divulgar

www.ifro.edu.br

a divulgar

E-mail processosimplificado.jipa@ifro.edu.br

a divulgar

Envio eletrônico ao candidato

26/02/2021

Diário Oficial da União e
www.ifro.edu.br

Parágrafo Único: As demais disposições do Edital nº 01/2021/JIPA - CGAB/IFRO, de 26

de janeiro de 2021 permanecem inalteradas.

Documento assinado eletronicamente por Andreia Mendonça dos Santos, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 10/02/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1170122
e o código CRC 3B51DB1B.

Referência: Processo nº 23243.000280/2021-31

SEI nº 1170122

